
Remata un novo verán, e as persoas con discapacidade seguen sen poder gozar 

dos bens  servizos turísticos en igualdade de condicións que o resto da cidada-

nía. Si se teñen adaptado praias, hoteis, implantado servizos de intérprete de 

lingua de signos, feito cursos de formación para profesionais sobre trato axeita-

do a persoas con necesidades diferentes, etc. Pero canto queda aínda por facer 

para lograr unha igualdade real? 

E comeza un novo curso escolar, e veremos 

como segue sen haber transporte escolar 

adaptado para todas as persoas; como moi-

tos alumnos/as terán que acudir a un centro 

escolar afastado da súa casa (e dos seus 

amigos/as e vecinos/as) porque o centro que 

lle correspondía non conta coa accesibilidade 

necesaria ou con profesores de apoio; como a administración 

intentará novamente segregar ás persoas diferentes.  

Un exemplo disto é a última Orde de axudas para a adquisición de libros, na que 

os cambios que se introduciron implican a exclusión da axuda a todo o material 

didáctico que non sexan libros (se a persoa ten menos do 65% de discapacida-

de), precisamente o que necesita a maioría do alumnado con Necesidades Edu-

cativas Especiais. Claro, era tan evidente a discriminación que se producía que a 

Xunta non tivo máis remedio que rectificar. Iso si, despois de numerosas protes-

tas de ANPAS e asociacións de persoas con disapacidade. 

É intención desta sección poder falar en positivo, con certo matiz crítico pero 

buscando dar folgos para seguir adiante coas nosas vidas; o que pasa é que son 

tantos os exemplos de discriminación que vemos cada día, que unhas veces cus-

ta máis ca outras.  

Aínda así, non nos podemos deixar asoballar; temos que seguir protestando, 

denunciando inxustizas, e desexando vivir con dignidade.  

De que falar senón? 
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O pasado 12 e 28 de Xuño na Alameda 

de Pontevedra, Amizade organizou 2 

Xornadas abertas a todo o público, nas 

que calquera persoa interesada podía 

probar calquera das tres handbikes 

coas que contaba, e que foron cedidas 

pola Fundación Maria José Jove. 

O obxectivo principal das xornadas foi 

sensibilizar á sociedade das dificulta-

des que ten unha persoa con discapaci-

dade á hora de practicar un deporte (elevados custos, falta de espazos axeita-

dos,...). Ademais, tamén se pretendeu fomentar o deporte para todos/as e reivin-

dicar instalacións deportivas accesibles. 

A Fundación Maria José Jove conta cun servizo de présta-

mo de Handbikes na cidade de A Coruña. Polo que, cal-

quera persoa interesada pode solicitalas. Podedes ver o 

procedemento de solicitude na súa web: 

www.fundacionmariajosejove.org 

Ademais, Amizade tamén contou coa colaboración da Obra 

Social de A Banca, quenes prestaron as súas instalacións 

para gardar as Handbikes nun lugar céntrico de Pontevedra, 

o Café Moderno. 

Ambas xornadas espertaron grande intere-

se entre a cidadanía en xeral e nas per-

soas con discapacidade en particular. A 

moitas delas gústoulles tanto a experiencia 

que xa están valorando a posibilidade de 

adquirir unha propia, aproveitar o tempo 

de ocio, practicar deporte e adquirir hábi-

tos saúdables.  

Dúas Xornadas para probar Handbikes 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=A21RWhJgAX5AKM&tbnid=j14erWNPXf6uQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aspaymgalicia.org%2Focio%2Fcampamentos%2Fplan-esfuerza-verano-2014-de-fundacion-maria-jose-j
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cCtcJyEV8un-8M&tbnid=JDv5EU-eX3zMyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgalicia24horas.es%2F2014%2F06%2Fncg-se-convierte-en-abanca%2F&ei=rJm2U5W2M8misQTZqYDwAQ&bvm=bv.7
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O pasado 14 de xuño socios de Amizade 

participaron na carreira popular noctur-

na Pontenoite 5+5 que organizou o Con-

cello de Pontevedra. 

Dita participación ven da man do Progra-

ma Hefesto (no que participaron todas 

as entidades do ámbito da discapacida-

de da cidade de Pontevedra) que nesta 

ocasión pretendeu achegar ás persoas 

con discapacidade ao mundo do depor-

te. 

Os socios de Amizade que participaron, contaron coas tres Handbikes que a 

Fundación Maria José Jove nos prestou trala sinatura dun convenio de colabora-

ción.  Grazas as mesmas puideron participar desta carreira popular, incrementar 

a súas relacións interpersoais e espertar o espíritu deportivo e de equipo, conse-

guíndo rematar ao completo os 5 km de percorrido previsto. 

Amizade participa na carreira Pontenoite 5+5 

Participación na I Marcha sobre Rodas 

O domingo, 6 de xullo, Aspace-Galicia en 

colaboración con outras entidades do Pro-

grama Hefesto, organizou na cidade de 

Pontevedra a I Marcha sobre Rodas., con 

motivo do Ano Galego da Parálise Cere-

bral. 

Ás 11:30, preto de 300 persoas, sairon en 

bicicleta, patíns, cadeiras de rodas dende 

Montero Ríos e percorreron as rúas da 

zona vella para rematar no punto da saí-

da, onde tivo lugar a lectura dun pequeno manifesto. 

Os obxectivos da mesma foron visibilizar as capacidades das persoas con disca-

pacidade, ao tempo que reivindicar espazos accesibles. 

A Marcha rematou cunha pequena festa na Praza da Pedreira onde os/as asis-

tentes puideron degustar a prezos populares unhas tapas de polbo. 
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Xornada de Confraternización no Grove 

O pasado 21 de xuño celebrou-

se unha xornada de confraterni-

zación no Grove.  

Sobre ás 10:00, os preto de 40 

socios/as que xa agardaban na 

sede social de Amizade, en 

Monte Porreiro, partiron en au-

tobús cara O Grove. 

Sobre ás 11:00 da mañá chega-

ron ao peirao, onde accederon a 

un catamarán que lles permitiu 

gozar da ría, do fondo mariño e 

duns incribles mexillóns que se 

puxeron para a súa degustación. O paseo pola ría tivo unha duración de hora e 

media aproximadamente. 

Ao remate do paseo, realizouse un xantar 

no Restaurante Viana que está ubicado 

preto do peirao. Alí, todas as persoas 

puiedron compartir experiencias e inque-

danzas á vez que gozar dunha boa comi-

da. 

Resultou ser 

unha xorna-

da fructífera 

desde todos 

os puntos de vista: unha nova alternativa de ocio, 

un paseo en barco (algo que non é frecuente entre 

as persoas con mobilidade reducida debido á esca-

sa accesibilidade coa que contan pantaláns e em-

barcacións), e unha oportunidade de coñecer ou-

tras realidades e intercambiar preocupacións e/ou 

consellos. 
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Xornada de Confraternización en Montalvo 

Como ven sendo xa case unha tradición, o pasado sábado 23 de agosto Amizade 

organizou unha comida de confraternización entre os seus socios/as, achega-

dos/as e amigos/as no piñeiral da praia de Montalvo.  

Sobre as 12:00 foron chegando os 

primeiros asistentes, que foron compar-

tindo experiencias e preparando as me-

sas para o xantar.  

A comida estivo animada e permitiu que 

todos e todas gozaramos da boa e agra-

dable compañía e dun contorno natural 

tan peculiar.  

Pola tarde tiveron lugar varias activida-

des paralelas; algunhas persoas apro-

veitaron para descansar tranquilamente, 

outras xogaron ao xadrez, ás cartas e/ou 

pelota, outras foron pasear e algúns 

aproveitaron para gozar do mar e da 

area da praia.  

Nesta ocasión, ao redor de 35 persoas 

puideron gozar dunha xornada de lecer 

que seguro que se seguirá repetindo en 

vindeiros anos. Sobre ás 19:00h reco-

lleuse todo e cada un/unha regresou á 

súa casa. 

Contouse novamente coa colabora-

ción voluntaria de varias persoas que 

se encargaron de trasladar mesas e 

bancos, colocar e recoller todo, axu-

dar a quen o precisaba, reservar o 

sitio a primeira hora da mañá, levar 

un control da asistencia e o transpor-

te en bus, etc. Sempre hai que valorar 

e agradecer estas colaboracións vo-

luntarias, sen as cales non sería posi-

ble organizar este tipo de actividades. 
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Socias de Amizade participaron neste grupo impulsado pola Aso-

ciación Acadar e dirixido a mulle-

res con discapacidade física. 

Reuníronse ao longo de 10 se-

sións de 3 horas de duración no Pazo da Cultura 

de Pontevedra entre os meses de abril e xuño.  

Entre outras, reforzouse a súa autoestima e se-

guridade nelas mesmas, potenciouse a toma de 

decisións, abordouse o rol das mulleres na sociedade, etc.  

O grupo de empoderamento de mulleres despídese 

O pasado 19 de xuño, os/as participantes do Obradoiro 

Prelaboral de Habilidades Manuais, despedíronse ata des-

pois do verán cunha pequena festa. 

Dito obradoiro persegue un dobre obxec-

tivo, por unha banda, ofrecer unha activi-

dade prelaboral, e por outra, ofrecer un-

ha alternativa de ocio.  

Dito Obradoiro está cofinanciado polo Concello de Pontevedra. 

Participantes do Obradoiro de Manualidades despídense polo verán 

Proxecto “Rehabilitación funcional”  

A finais de xuño, recibimos a comunicación de resolu-

ción da subvención solicitada para un Proxecto de 

“Rehabilitación funcional”. 

Dito Proxecto ten por obxectivo manter e/ou mellorar 

o estado físico das persoas con discapacidade de cara a favorecer a súa autono-

mía persoal e previr situacións de dependencia a partir de sesións individualiza-

das de fisioterapia. 

Grazas a esta axuda, as persoas que precisen un servizo de fisioterapia verán 

reducida a cota que terían aboar no mercado privado, favorecendo así que este 

servizo necesario poida chegar a máis xente. Podedes solicitar máis información 

no 986 84 52 50 ou ben no mail amizade@asociacionamizade.org 
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5% prazas universitarias reservadas a estudantes con discapacidade 

O Real Decreto 412/2014, polo que se 

establece a normativa básica dos proce-

dementos de admisión ás ensinanzas 

universitarias oficiais de grao, reserva 

alomenos un 5 por 100 das prazas ofer-

tadas para estudiantes que teñan re-

coñecido un grao de discapacidade 

igual ou superior ao 33 por 100. 

Nesta mesma reserva entrarán tamén os estudiantes con necesidades educati-

vas especiais permanentes asociadas a circunstancias personais de discapaci-

dade, que durante a súa escolarización anterior precisaran de recursos e apoios 

para a súa plena normalización educativa. 

A estes efectos, os estudiantes con discapacidade deberán presentar certificado 

de calificación e recoñecemento do grao de discapacidade expedido polo órgano 

competente de cada Comunidade Autónoma. 

Ademais desta reserva específica, a nova normativa sobre procedementos de 

admisión á universidade, contén medidas de garantía da accesibilidade dos pro-

cesos. Así, o Real Decreto dispón que “todos os procedementos de admisión á 

universidade deberán realizarse en condicións de accesibilidade para os estu-

diantes con discapacidade e en xeral con necesidades educativas especiais”. 

Para isto, “as Administracións educativas determinarán as medidas necesarias 

que garantan o acceso e admisión destes estudiantes ás ensinanzas universita-

rias oficiais de Grao en condicións de igualdade. Estas medidas poderán consis-

tir na adaptación dos tempos, a elaboración de modelos especiais de exame e a 

posta a disposición do estudiante dos medios materiais e humanos, das asisten-

cias e apoios, e das axudas técnicas que precise para a realización das avalia-

cións e probas que establezan as Universidades, así como na garantía de accesi-

bilidade da información e a comunicación dos procedementos e a do recinto ou 

espazo físico onde estes se desenvolven”. 

Estas medidas de acción positiva a favor do alumnado con discapacidade, suxe-

ridas polo CERMI, pretenden garantir a igualdade de oportunidades e a non dis-

criminación no acceso aos estudos universitarios por parte das persoas con dis-

capacidade. 
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Síndrome de Asperger 

A síndrome de Asperger é un trastorno severo do desenvolvemento que conleva 

unha alteración neurobioloxicamente determinada no procesamento da informa-

ción. As persoas coa síndrome teñen un aspecto e intelixencia igual ou superior 

á media. Presentan un estilo cognitivo particular e frecuentemente, habilidades 

especiais en áreas restrinxidas.  

A síndrome de Asperger manifestase de dife-

rente forma en cada individuo mais todos 

teñen en común as dificultades para a inter-

acción social, especialmente con persoas da 

súa mesma idade, alteracións dos patróns 

de comunicación nonverbal, intereses res-

trinxidos, inflexibilidade cognitiva e compor-

tamental, dificultades para a abstracción de 

conceptos, coherencia central débil en beneficio do procesamento dos detalles, 

interpretación literal da linguaxe, dificultades nas funcións executivas e de plani-

ficación, a interpretación dos sentimentos e emocións alleos e propios.   

Supón unha discapacidade para entender o mundo do social, que dá orixe a 

comportamentos sociais inaxeitados proporcionándolles a eles e os seus familia-

res problemas en todos os ámbitos. Os déficits socias están presentes en aspec-

tos da linguaxe tales como dificultades no ritmo de conversación e frecuente-

mente alteración da prosodia (entonación, volume, timbre de voz, etc). Así mes-

mo, adoitan ser disfuncionais os patróns de contacto ocular, xestual, etc. Na 

maioría dos casos existen dificultades na coordinación motora.  

É un trastorno moi frecuente (de 3 a 7 por cada 1.000), pouco coñecido entre a 

poboación xeral e incluso por moitos profesionais. Atópase encadrado nos Tras-

tornos Xerais do Desenvolvemento (xunto co trastorno autista, o de Rett, ou o 

desintegrativo infantil), aínda que polas súas competencias intelectuais e lingüís-

ticas mantense como unha entidade diferenciada do autismo clásico. 

A F.A.E. (Federación Asperger España) representa ao colectivo de familias e per-

soas coa síndrome de Asperger de España a través das diferentes asociacións 

sen ánimo de lucro e cuxos obxectivos son: a difusión informativa, a detección 

temperá, o recoñecemento dos dereitos educativos e asistenciais destas per-

soas e as súas familias, a inserción laboral dos adultos, e en definitiva a súa 

integración social respectando a súa neurodiversidade.   
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Síndrome de Asperger 

Hans Asperger, naceu en 1906, en Austria e formou-

se en Viena en Mediciña Xeral, e co proxecto de es-

pecializarse en pediatría, Asperger comezou o seu 

traballo na Clínica Pediátrica Universitaria de Viena 

sentíndose particularmente atraído pola práctica da 

Pedagoxía Curativa, que se viña desenvolvendo nesta 

institución desde 1918. 

Aquí elaborou o que constituiría a súa tese doutoral, 

publicada en alemán en 1944. No seu traballo orixi-

nal Asperger describiu a catro nenos con idades com-

prendidas entre seis e once anos que presentaban 

como característica común unha marcada discapaci-

dade por dificultades na interacción social a pesar da 

súa aparente adecuación cognitiva e verbal e introduciu o concepto de Psicopatí

a Autista (Síndrome Asperger) na terminoloxía actual. 

A Pedagoxía Curativa constitúe un dos pilares fundamentais do aporte deste au-

tor. Conceptualmente, tratase dunha estratexia terapéutica que integra perfecta-

mente técnicas de educación especial na práctica médica, sustentando todo isto 

nun traballo dun equipo multidisciplinario (médicos, persoal de enfermería, edu-

cadores e terapeutas). Asperger partía da premisa de que, a pesares das impor-

tantes dificultades que xeraban, estes nenos tiñan capacidade de adaptación se 

se lles proporcionaba unha orientación psicopedagóxica axeitada. 

Trala II Guerra Mundial e durante vinte anos Hans Asperger asumiu a dirección 

do departamento de pediatría da Universidade de Viena. Faleceu de forma re-

pentina en 1980, mentres desenvolvía un traballo clínico activo. 

A súa investigación quedou relegada por espacio de trinta anos ata que Lorna 

Wing utilizou o termo Síndrome de Asperger nun traballo publicado en 1981. A 

partir de entón foise desvelando a importancia deste tras-

torno tanto pola súa elevada prevalencia como pola re-

percusión social que afecta ás persoas que o presentan.  

Para máis información, pódese consultar a web da Fede-

ración Asperger España, onde se poden atopar  artigos, 

vídeos, etc de interese. 

http://www.asperger.es/ 
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Denunciada por estacionar repetidamente usando a tarxeta do seu fillo 

A Policía Local de Pontevedra está extremando o 

control nos últimos meses sobre as prazas de apar-

camento destinadas a personas con mobilidade re-

ducida. 

O último foi un vehículo que aparcaba habitualmente 

nunha destas prazas na praza Valentín García Escu-

dero, sempre ás mesmas horas. Iso fixo sospeitar á 

Policía Local e procedeu a realizar un seguemento. 

Tras realizar o seguemento ao automóbil os días 10, 

11 e 12 de xuño, os axentes observaron que a mu-

ller denunciada conducía sempre soa cara o seu 

domicilio fora da cidade e non posuía mobilidade reducida, non sendo a titular 

da tarxeta que utilizaba para aparcare frudulentamente nas prazas reservadas. 

Segundo informa a Policía Local, unha vez constatados os feitos procederon á 

tramitación de denuncias de tráfico por uso indebido da tarxeta de estaciona-

mento para persoas con mobilidade reducida. 

Ademais deuse conta á autoridade que xestiona estes permisos para proceder á 

apertura do expediente correspondente, que pode derivar na retirada da tarxeta. 

As denuncias por estacionar en prazas reservadas para persoas con discapaci-

dade representan actualmente o 2,8% do total de denuncias, 385 casos das 

13.710 rexistradas en 2013. 

Trátase dunha axencia de viaxes on-line de turismo accesible. 

Touradapt conta con paquetes vacacionais e circuitos 

adaptados a diferentes tipos de discapacidade, 

ofrecendo sol e praia, natureza, aventura, cruceiros, 

viaxes internacionais, etc.  

Conta ademais con programas completos de varios días 

onde se poder practicar diferentes actividades como 

buceo, sendeirismo, parapente,.. 

Touradapt—Viaxes Adaptados 
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Ten 22 anos e parálisise cerebral,  veci-

ño de Marín, catalán de nacemento, 

Aarón Ortiz estase preparando a través 

da Escola Municipal de Triatlón de Pon-

tevedra e debutou en competición a 

pasada semana coa carreira popular do 

Duatlón de Santiago. 

Aarón coñeceu este deporte ao presen-

ciar en directo o Campionato de España 

de 2012 celebrado en Pontevedra e dende entón non o puido sacar da cabeza. 

A través do seu tío, o entrenador de taekwondo do Centro Galego de Tecnifica-

ción Deportiva, Jesús Benito, puido coñecer á que hoxe é a súa entrenadora, a 

preparadora da Federación Galega Alba Cuba. 

Con ela Aarón Ortiz, integrado na disciplina do Club Monte Abaixo de Poio, traba-

lla todas as semanas coa intención de seguir progresando no paratriatlón. 

A propia Alba Cuba define ao seu pupilo como alguén que crea moi bo ambiente 

no grupo e moi traballador, un aspecto clave para mellorar na discilpina nas que 

máis problemas pasa, a natación, onde "ten problemas para coller a respiración 

ou non levantar tensos os brazos". 

A súa entrenadora recoñece que "correr é o que máis lle gusta e o que máis ac-

cesible ten, ademais é no que está evolucionando máis", mentres no ciclismo 

"coa bici de estrada cústalle manter o equilibrio mais entrena cunha de monta-

ña", sinala a preparadora. 

No seu primeiro contacto coa competición, Aarón Ortiz contou coa compañía e 

consellos de Alba para superar a dureza do sector ciclista e cruzar a líña de meta 

cun tiempo de 1:05:06. 

É a primeira parada dunha aventura que xa lle levou a coñecer ao seu ídolo, o 

triple campión do Mundo de triatlón, Javier Gómez Noya, nun entrenamento na 

piscina no que o medallista olímpico terminou agasallándolle un dos seus gorros 

das Series Mundiais: "Eu estaba nadando e el quentando. Pareino cando me ía 

ao vestiario e díxome 'agarda que teño un agasallo para ti" recorda Aarón nunhas 

declaracións recollidas pola Federación Galega de Triatlón. 

Vidas con Capacidade 

Aarón Ortiz 
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AMIZADE 

Non o tires ao chan; usa a papeleira 

Nesta web podedes atopar información diver-

sa, dende información sobre neurorrehabilita-

ción, ata información sobre turismo accesible. 

http://www.revista-sobreruedas.org/Sobre%

20Ruedas%20-%20Revista%2086/fi les/

assets/basic-html/page26.html 

 

Nesta outra web hai unha relación de artigos 

de segunda man á venda (cadeiras de rodas, 

coches, handbikes,...): 

http://www.tododisca.com/2mano/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/

Asociacion.Amizade 

OUTRAS ENTIDADES 

COLABORADORAS 

LOTERÍA DE NADAL: en breve teremos 

á venda a nosa lotería para o sorteo 

de nadal. Resérvaa xa!! 

Colabora: 


